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  نفس رهبران موتلفه اسالمي
  !ازکدام تنور گرم در مي آید

  

  زنجيري که کميته امداد
  به پاي مردم بسته

 
پيرامون توان جبهه راست براي به خيابان کشاندن چند 

ر تهران و چند ده هزار نفر در شهرهاي بزرگ صد هزار نفر د
شاید هنوز توهم . دیگر ایران حدس و گمان هاي مختلفي زده مي شود

توان به خيابان کشاندن مردم با شعارهاي مذهبي و باصطالح دفاع 
از ارزش هاي دیني در ميان برخي از رهبران روحاني و غير 

در جاي دیگري روحاني این جبهه وجود داشته باشد، اما حقيقت 
نهفته است؛ در امکان اقتصادي جبهه راست و بندهاي مالي که تا 
. دورافتاده ترین روستاهاي ایران به دست و پاي مردم بسته شده است

در خراسان انبوه جيره بگيران و اجاره نشينان آستانقدس رضوي، 
در قم خانواده و بستگان روحانيوني که به نوعي زندگي شان با حوزه 

در اصفهان وابستگان به کارخانه ها و . يه پيوند خورد ه استعلم
زمين هاي مصادره اي که دراختيار حوزه علميه این شهر قرار 
گرفته، در تبریز، شيراز و دیگر شهرها به همين سبک و سياق جمع 

بسيج جدیدي که . زیادي جيره بگير و حقوق بگير این نهادها هستند
مي کند، بازماندگان قربانيان جنگ که موتلفه اسالمي آن را هدایت 

درمان و مسکن و خرج زندگي شان با ریسمان هاي مختلف به 
نهادهائي نظير کميته امداد امام و شوراي تبليغات اسالمي بسته شده 

در همين شهرها، انبوه روستائياني که  کوچ کرده و به حاشيه . است
. است اندنشينان شهرها تبدیل شده اند نيروي ذخيره جبهه ر

روستائيان باقي مانده در روستاها نيز به نوع دیگري در کمند کميته 
  .امداد امام به اسارت گرفته شده اند

همين است که هرگاه سخن از تحقيق و تفحص پيرامون 
نهادهاي خارج از کنترل دولت به ميان مي آید فریاد جبهه راست به 

ز نهادهائي نظير آسمان بر مي خيزد و هر گاه که از ضرورت تمرک
کميته امداد به سازمان تامين اجتماعي سخن به ميان مي آید چند 

 80به این ترتيب است که . ترور روي دست دولت گذاشته مي شود
در صد قدرت اقتصادي در دست جبهه راست است و با این قدرت، 

ریشه اي ترین تحول در جمهوري . بسيج نيروي سياسي مي کند
بسياري از این نهادها و برقراري نظارت مجلس و اسالمي با انحالل 

نظارتي که حداقل دولت و مجلس . دولت بر آنها آغاز مي شود
خواهند توانست بر بودجه اي که بعنوان بودجه دولتي دراختيار آنها 
گذاشته مي شود نظارت داشته باشند و وابستگان مالي این نهادها خود 

 دیگر یک لقمه نان حالل نيست، تجارت. را ابزار سياسي آنها ندانند
بلکه یک لقمه بزرگ سياسي است که در گلوي مردم ایران گير کرده 

تجارت نيز از دل همين نهادها و مافياي حاکم بر آنها بيرون . است
آمده و چون خنجري بر پهلوي  توليد ملي و کشاورزي ایران فرو 

  .رفته است
ید از نادر شهربانو اماني نماینده مجلس از اروميه، شا

نمایندگان مجلس باشد که در هياهوي  ناشي از جنجال سازي هاي 
جبهه راست براي فلج کردن اصالحات، هنگام سخنراني براي 

موکلين خود در همين شهر انگشت بر بخشي از واقعيات باال گذاشت 
و این درست در روزهائي بود که اسداهللا بادامچيان و محمدرضا 

 عسگراوالدي شانه به شانه آیت اهللا مشگيني و ترقي و حاج حبيب اهللا
آیت اهللا یزدي در قم و تهران سرگرم ميوه چيني از ماجراي چاپ 
یک طرح در روزنامه حيات نو بودند و مجلس و دولت را سرگرم 

دراین طرح شباهتي به آیت اهللا خميني یافته . بازي خود کرده بودند
 سال پيش و در ارتباط 65بودند، در حاليکه طرح مذکور مربوط به 

  .با جدال قوه قضائيه و نهاد ریاست جمهوري در امریکا بود
شهربانو اماني در همين دوران در اروميه و در جمع 

  : دانشجویان دانشگاه این شهرگفت
ي  هایشان اتفاق نظر دارند آه توسعه همه در صحبت"

 ي ملي را آشور بر مبناي آشاورزي است، اما وقتي تقسيم بودجه
مونتاژ رو به ورشکستگي (بينيم، حمایت از صنایع  خودروسازي  مي

 .بيشتر از بخش آشاوزي است) خودروسازي ایران
هایي با  از اسكلهوقتي در فصل برداشت چغندرقند، 

زمان برداشت گندم،  یا شود مجوزهاي مشكوك، شكر وارد آشور مي
در  و یا شود بسته مي براي خرید گندم با خارج از آشور قرارداد 
، طبيعي است آه آنند فصل برداشت برنج، برنج وارد آشور مي

 .آشاورزي ما دچار مشكل شود
پولي را آه براي خرید گندم . چرا آسي نيست پاسخ دهد

دهيد؟  دهيد، چرا به گندم داخلي اختصاص نمي خارجي اختصاص مي
اي است آه دوست دارد گندمكار را غارت و کشاورزي  این چه حلقه

 رود؟ ؟ رانت واردات برنج به جيب چه آسي مينابود آندرا 
تا زماني آه واردات خارجي محصوالت آشاورزي با 

 در این امر است در آنار هم نباشد،  اي آه سياستگذار وزارتخانه
 .هایي از این دست طبيعي است اتفاق

در .  هایي پنهان در امر شيالت آشور وجود دارد دست
شود در حالي آه  تن در هكتار برداشت مي ٣  تا ٤/٢ بخش شيالت 

 ٨  تا ٧ گذاري در این بخش از هر هكتار  تایلند حاضر است با سرمایه
حصارهایي را دور این . تن برداشت آند و خودش نيز خریدار باشد

گذارند دامدار ما، آشاورز ما و آساني آه در  اند و نمي بخش آشيده
 .ج مطلوب برسندآنند، به نتای شيالت سرمایه گذاري مي

زندگي نكردن جوانان روستایي در روستا و مهاجرت 
امروزه چه . هاي مجلس است آشاورزان توليد آننده یكي از دغدغه

شده است آه با آن آه خدمات رفاهي زیادي به روستاها رسيده است 
 ١٠ و حتي طي روزهاي اخير بحث بر این بود آه روستاهاي باالي 

اشاره به یکي از نماز جمعه های هاشمي ( دارد خانوار نيز برق
 .با این وجود آسي در روستاها نمانده است) رفسنجاني

 ٦٠ ي توليد قبل از انقالب  گردانندگان چرخه: اماني افزود
 درصد رسيده ٥٠ درصد روستایي بودند، ولي این رقم امروزه به 

  امداد و اي مابقي تحت پوشش آميته در روستاها به جز عدهاست و 
 .اند مستمري بگير باقي مانده

 ١٠ گذاران و حاآميت جواب دهد آه از  این را باید سياست
 چند درصدش به دست نيازمندان ٨١ هزار ميليارد تومان یارانه سال 

 . رسيده است- یعني روستایيان -واقعي 
ها را به  ها و باغ در همين شهر اروميه بهترین زمين

هاي اروميه  الي آه بسياري از ساختماناند، در ح ساختمان تبدیل آرده
" ..اي هم در زندانند خالي از سكنه است و حتي در این زمينه عده

 )نقل سخنراني از خبرگزاري دانشجوئي ایسنا(
  


